
 

 

Dialogue 
Summary 
 

التصدي ألعباء سوء التغذية لدى 

األطفال من خالل دور الحضانة 

  في لبنان



K2P Policy Dialogue convenes 

key policymakers and 

stakeholders to capture 

contextual information, tacit 

knowledge, views and 

experiences including potential 

options to address high priority 

issues. K2P Policy Dialogues are 

informed by a pre-circulated 

K2P Policy Brief or Briefing Note 

to allow for focused discussion 

among policymakers  

and stakeholders. 
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 المؤّلفون

كالرا أبو سمرة، ريم المصري، ميشال عسال، سحر نّصور، 

 وفادي الجردلي*

 

 شكر وتقدير

المتعّلق بالّسياسات بالتعاون مع لجنة هذا الحوار  تّم تنظيم 

( ووزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون IRCاإلنقاذ الدولية )

اآلراء الواردة في ملّخص الحوار هي آراء  االجتماعية.

المشاركين في الحوار وال ينبغي أن تؤخذ على أنها تمثل آراء 

 مؤلفي ملّخص الحوار.

( K2Pشيد السياسات )نود أن نشكر الفريق الرئيسي لمركز تر

  على دعمهم خالل الحوار المتعّلق بالّسياسات.

 

 الحوار

تناول الحوار المتعّلق بالسياسات لتصدي ألعباء سوء التغذية 

آذار  24لدى األطفال من خالل دور الحضانة في لبنان في 

وكان الدكتور  ، في فندق جفينور روتانا، بيروت، لبنان.2022

 الميّسر لحوار السياسات. K2Pركز فادي الجردلي، مدير م

 

 الشراكة

 - (IRCتّمت هذه المبادرة بالشراكة مع لجنة اإلنقاذ الدولية )

 اهال سمسم.

 

س  االقتبا

 يجب االقتباس من ملّخص الحوار هذا على النحو التالي:

Abou Samra, C., Masri, R., Assal, M., Nassour, S., El-

Jardali, F., Addressing the Double Burden of 

Malnutrition through Daycare Centers in Lebanon, 

Knowledge to Policy (K2P) Center, American 

University of Beirut, Beirut, Lebanon, July 4, 2022 

*Senior author 
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  التمهيد

الحوار المتعّلق بالّسياسات  K2Pأجرى مركز 

ألعباء سوء التغذية لدى   ، للتصدي2022آذار  24في 

وبالشراكة  األطفال من خالل دور الحضانة في لبنان

مع لجنة اإلنقاذ الدولية وبالتعاون مع وزارة الصحة 

استضاف الحوار  ووزارة الشؤون االجتماعية.العامة 

جهة معنية متنوعة من مختلف القطاعات ومن  19

 خلفيات متعددة التّخّصصات لضمان إثراء النقاشات.

 ويشمل هؤالء ممثلين من:

 وزارة الصحة العامة ←

 وزارة الشؤون االجتماعية ←

 نقابتي أصحاب دور الحضانة في لبنان ←

ية التالية ممثلون من المؤسسات األكاديم ←

)الجامعة األمريكية في بيروت، وجامعة 

 بيروت العربية(

هيئات األمم المتحدة )اليونيسف ومنظمة  ←

الصحة العالمية( والمنظمات الدولية غير 

 (IOCCالحكومية )

مؤسسات حكومية وطنية )منظمة غير  ←

 حكومية( )أنا أقرأ(

ممثلون من دور الحضانة ومن استشارات  ←

 ريت في وقت سابقالمواطنين التي ُأج

أدار الحوار المتعّلق بالّسياسات الدكتور 

  فادي الجردلي.

قبل المناقشات، تّم عرض مقطع فيديو 

للعملية المؤدية إلى المنهجية واستخدام األدلة عالية 

كان الحوار نتيجة  الجودة لتطوير خيارات السياسات.

لتقاطع األدلة المستمدة من مشاركات الجهات 

ل  و ح ة  س ي ئ ر ت  ا م و ل ع م

ق  ل ع ت م ل ا ر  ا و ح ل ا

ت ا س ا ي س ل ا  ب

 

أجل دعم تّم إجراء الحوار المتعّلق بالّسياسات من 

مناقشة شاملة للمواضيع ذات الصلة )بما في 

ذلك أدلة البحث( بالمسألة ذات األولوية القصوى 

 من أجل توجيه العمل.

 

الحوار ب:   اّتسم 

 معالجة مشكلة تواجه لبنان حاليًا. (1

التركيز على العوامل األساسية المختلفة  (2

  للمشكلة؛

التركيز على ثالثة عناصر لمعالجة المسألة  (3

 علقة السياسات؛المت

االسترشاد بموجز سياسات تم توزيعه  (4

مسبًقا والذي قام بتجميع األدلة البحثية 

العالمية والمحلية حول المشكلة والتوصيات 

 واعتبارات التنفيذ الرئيسة؛

االسترشاد من خالل مناقشة حول مجموعة  (5

كاملة من العوامل التي يمكن أن تبين كيفية 

 يات لمعالجتها؛التعامل مع المشكلة والتوص

جمع العديد من األطراف التي قد تشارك أو  (6

تتأثر بالقرارات المستقبلية المتعلقة 

 بالمسألة؛

ضمان التمثيل العادل بين واضعي  (7

  السياسات والجهات المعنية والباحثين؛

 إشراك ميّسر للمساعدة في المداوالت؛ (8

الّسماح بإجراء مداوالت صريحة وغير رسمية  (9

"المشاركون  شاتام هاوس:باتباع قاعدة ت

أحرار في استخدام المعلومات الواردة أثناء 

االجتماع، ولكن ال يمكن الكشف عن هوية أو 

انتماء المتحدث )المتحدثين(، وال هوية أي 

 مشارك آخر"؛ و

 لم يهدف الحوار إلى تحقيق اإلجماع. (10

شكلت آراء المشاركين وتجاربهم والمعرفة 

ا المطروحة الضمنية التي قدموها للقضاي

تم تصميم الحوار  مدخالت رئيسة في الحوار.

لتحفيز األفكار التي ال ُتنتج إال عندما يتمكن 

جميع األشخاص الذين سيشاركون في 

القرارات المستقبلية حول هذه المسألة أو 

ا انطالًقا منها.  يتأثرون بها من العمل سويًّ

كما تم تصميم الحوار لتوليد العمل من قبل 

لذين يشاركون في الحوار والذين أولئك ا

  يراجعون ملخص الحوار.
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اورات المواطنين. تّم إرشاد الّنقاش بواسطة عرض تقديمي ُمعد المعنية ومش

 مسبًقا.

 

 المداوالت حول المشكلة

 لتصديناقش المشاركون في الحوار تأطير المشكلة واتفقوا على أهمية ا

أّكد أحد  . لبنان في الحضانة دور خالل من األطفال لدى التغذية سوء ألعباء

نقص المغذيات الدقيقة كجزء من نقص التغذية  المشاركين الحاجة إلى التركيز على

أقرت جميع الجهات المعنية  ودمج دور الرضاعة الطبيعية في معالجة هذه المشكلة.

بأّن هذه المشكلة كانت موجودة قبل تدهور الوضع االقتصادي في لبنان الذي أدى 

لدين كثيًرا ما تؤثر ثقافات الوا إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي في البلد.

أحد األمثلة التي ذكرتها  ومعتقداتهم الشخصية على الغذاء المستهلك لدى ألطفال.

إحدى الجهات المعنية هي إعطاء اآلباء أدوية مسّهلة لألطفال لعالج اإلمساك، غير 

 مدركين اآلثار الجانبية لذلك على النطق لدى الطفل واكتسابه مهارات معرفّية. كما

لحوار أّن أّول ألف يوم من حياة الطفل هي األكثر أهمية، أكد جميع المشاركين في ا

وبالتالي فإن معالجة العبء المضاعف لسوء التغذية داخل هذه الفئة العمرية 

باإلضافة إلى ذلك، ذكرت إحدى الجهات المعنية أهمية دمج  الضعيفة أمر ال بّد منه.

مع فرط النشاط  األدلة التي تربط اضطرابات النمو مثل اضطراب نقص االنتباه

تأكد جميع المشاركين من أن العادات الغذائية ومؤشرات التغذية لهذه  بالتغذية.

عالوة على ذلك، أكد بعض  الفئة العمرية يمكن أن تكون جزًءا من موجز السياسات.

المشاركين أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات سوء التغذية بنوعيها  )نقص 

ية( في ضوء األزمة االقتصادية الحالية كم شددوا على التغذية واإلفراط في التغذ

 أهمية معالجة هذه المسألة.

ة  العوامل األساسي

 انتقل المشاركون في الحوار لمناقشة العوامل الكامنة وراء المشكلة.

اتفقت الجهات المعنية على العوامل األساسية متعددة المستويات التي تؤدي إلى 

بين األطفال في سن ما قبل المدرسة بما في ذلك  العبء المضاعف لسوء التغذية

  الحوكمة والمستوى االجتماعي واالقتصادي ومستوى اإلنجاز والمستوى الفردي.
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ذكر بعض المشاركين أن وزارة الصحة العامة قد وضعت دلياًل غذائًيا في 

هذا الدليل المكّمل بالعديد من السياسات األخرى المقدمة لدور  .2012عام 

أكد غالبية المشاركين أنه ال  انة، لم يتم تنفيذه حالًيا بسبب نقص اإلنفاذ. كماالحض

يكفي تطوير السياسات، بل يجب تدريب الموظفين على تنفيذ هذه المبادئ 

أكدت الجهات المعنية أّن تدريب الموظفين المستمر واإللزامي أمر بالغ  التوجيهية.

ركون آخرون أن وزارة الشؤون االجتماعية كذلك، ذكر مشا األهمية لتنفيذ السياسات.

أعدت دلياًل تغذوًيا لدور الحضانة لم يتم تطبيقه بالكامل أيًضا بسبب نقص الموارد 

وأضاف المشاركون أن وزارة الشؤون االجتماعية تجري نشاط مراقبة وتقييم  المالية.

خالل التحقق من لتوفر القائمة وما إذا كان يتم اتباع اإلرشادات في دور الحضانة من 

ا. باإلضافة إلى ذلك، أكد المشاركون أّن انعدام الثقة والتواصل بين  الفواتير سنويًّ

اآلباء وموظفي دور الحضانة يشّكل مصدر قلق كبير عندما يتعلق األمر بما يأكله 

 الطفل في الحضانة.

  

وأضافت إحدى الجهات المعنّية أّن وسائل اإلعالم واإلعالنات التجارية 

المعلنة عن األطعمة غير الّصحية هي أيًضا من العوامل الرئيسة التي تساهم في 

وأشار أحد  التأثير سلًبا على مواقف األطفال ومعتقداتهم تجاه الغذاء الصحي.

المشاركين إلى أّن وزارة الشؤون االجتماعية أطلقت منذ عامين حملة توعية حول 

ذكرت إحدى  وف الحالية في البالد.التغذية الصحية، والتي توّقفت بسبب الظر

الجهات المعنّية أن مراكز التنمية االجتماعية توّقفت عن توفير الغذاء لألطفال بسبب 

أثار بعض المشاركين قضية نقص الحليب بسبب األزمة االقتصادية،  األزمة المالية.

ؤية ارتفاع وتحدثوا عن كيفية توّجه اآلباء إلى األرز والّنشوّيات؛ وبالتالي نتوقع ر

مستقبلي في معدالت السمنة ضمن هذه الفئة العمرية وانتشار أعلى لنقص 

  المغذيات الدقيقة.

 

اّتفق جميع المشاركين في الحوار على أّن غالبية دور الحضانة في لبنان 

وقد تسبب  تفتقر إلى الممارسات السليمة مثل االمتثال بالقدوة واألكل السلبي.

يث إّن دور الحضانة هي مكان مؤثر لتطوير ممارسات ذلك في مشكلة كبيرة ح

ولكن نقص الموارد المالية أدى إلى منع معلمي دور الحضانة من  التغذية الصحية.

الوصول إلى الموارد المناسبة لألنشطة المصممة لتغذية صحية مثل البستنة 
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لحضانة أحياًنا ووفًقا لرأي المشاركين، ال يلتزم معلمو دور ا وإعداد األطباق الصحية. 

وأضاف المشاركون في  بالقوانين مثل تناول األطعمة غير الصحية أمام األطفال.

الحوار أّن الموظفين ليسوا كلهم مجهزين جيًدا بالمعلومات الغذائية التي تسمح 

تناولت جهات معنية أخرى مسألة بعض  لهم بمشاركة التوصيات مع أولياء األمور. 

لغذاء الصحي باهظ التكلفة، مما يشير إلى الخيارات غير اآلباء الذين يرون أن ا

باإلضافة إلى ذلك، أثار غالبية المشاركين في الحوار مسألة  الصحية واألقل تكلفة.

 ربط األنشطة الترفيهية باألطعمة غير الصحية بسبب الثقافة السائدة داخل المجتمع.

  

لصحة العامة ووزارة أّكد جميع المشاركين في الحوار أن كاًل من وزارة ا

الشؤون االجتماعية قد طّورا مبادئ توجيهية لألكل الصحي، مثل كتيب وصفات 

وصفة صحية طورتها وزارة الشؤون  20تغذية األطفال الصغار وكتاب يحتوي على 

ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل  االجتماعية بالتعاون مع منظمة غير حكومية محلية.

ون بشأن هذه المبادرات بين الوزارتين لمنع االرتباك جهود مشتركة وزيادة التعا

  والتجزئة وازدواجية الجهود وبالتالي عدم الكفاءة في تنفيذ مثل هذه التدخالت.

 

اتفق جميع المشاركين على أن أطباء األطفال يؤدون دوًرا حيوًيا في شرح 

كيات الغذائية اإلرشادات لآلباء عندما يتعلق األمر بالوقاية من الحساسية وبالسلو

ذكرت إحدى الجهات المعنية أنه إذا فشل أطباء األطفال في تأدية  الصحية.

بمسؤولياتهم الحتمية تجاه تثقيف الوالدين بشأن اإلرشادات الغذائية، فقد يتسبب 

ذلك في العديد من حاالت الحساسية والعادات الغذائية السيئة داخل هذه الفئة 

لى ذلك، ال يوجد نظام إحالة بين أطباء األطفال وخبراء باإلضافة إ العمرية لألطفال.

 التغذية لمتابعة حاالت سوء التغذية المحتملة.

 

 

  حول عناصر معالجة المشكلة المداوالت

ناقش المشاركون في الحوار العناصر األربعة التي تم تناولها في موجز 

 السياسات.
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ة تستهدف 1العنصر  ط < إنشاء سياسات وإرشادات مكتوب الغذاء والنشا

ة ي دور الحضان ي ف  الجسد

ناقشت الجهات المعنية أهمية تعزيز التغذية السليمة والنشاط البدني 

في دور الحضانة من خالل تقديم إرشادات وسياسات شاملة تتناسب مع الوضع 

( تطوير وتنفيذ 1وشملت المداوالت العنصرين الفرعيين؛ ) الحالي في لبنان،

شاط البدني ووقت الشاشة لتحسين عادات أكل األطفال سياسات التغذية والن

( إجراء تعديل على القائمة لتعزيز 2، ) وتعزيز هذه السياسات في المناهج الدراسية

باإلضافة إلى ذلك، ناقشت الجهات المعنية  األكل الصحي في دور الحضانة.

تغذية السياسات واالستراتيجيات المختلفة التي يمكن تقديمها لتحسين نتائج 

  األطفال في دور الحضانة .

ناقش المشاركون أهمية تطوير استراتيجية وطنية للتغذية وخطة عمل 

ومع ذلك، ذكرت الجهات المعنية أن االستراتيجية لن تكون كافية بحد ذاتها  مرفقة.

بسبب األزمات المستمرة، لم تتمكن  لتحسين تغذية األطفال في دور الحضانة .

باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة  ن تقديم وجبات لألطفال.بعض دور الحضانة م

المواد الغذائية بشكل كبير مما جعل خيارات الطعام الصحي غير متاحة لبعض 

لذلك، اقترحت الجهات المعنية أن يكون هناك تعاون مع المؤسسات  العائالت.

معقولة األكاديمية لوضع قائمة باألطعمة البديلة على أن تكون صحية وبأسعار 

باإلضافة إلى ذلك، سلطوا الضوء على حاجة  تناسب كل من اآلباء ودور الحضانة.

 المنظمات الدولية لتقديم حصص المساعدات الغذائية لدور الحضانة المتواضعة.

عالوة على ذلك، اتفق المشاركون على أّن هناك حاجة لتقدير تكلفة الطعام لكل 

يط وفًقا لذلك والتأكد من وجود دليل طفل حتى تتمكن دور الحضانة من التخط

  للتكاليف التشغيلية.

على المستوى المؤسسي، اقترحت الجهات المعنية أن يتم تحديث منهج 

كما اتفقت على أنه ينبغي تطوير إرشادات تغذية محددة السياق  الحضانة بانتظام.

ى دور سنوات، ونشرها عل 5-0وسهلة الفهم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

يجب أن تتضمن هذه اإلرشادات مواد غذائية صحية وذات  الحضانة وأولياء األمور.

يجب أيًضا تحديث  ميزانية مناسبة يمكن توفيرها في المنزل وفي دور الحضانة .

وأوصى المشاركون بأن تكون  المبادئ التوجيهية كل عام حتى تظل محددة السياق.

األكاديميين المتخصصين في مجال التغذية هذه اإلرشادات جهًدا تعاونًيا بين 

كما اقترحوا دمج التغذية في معايير  ووزارتي الصحة العامة والشؤون االجتماعية.
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على المستوى الوطني، سّلط جميع المشاركين الضوء على الحاجة  دور الحضانة .

إلى تطوير إرشادات وطنية للتغذية، مصحوبة بمنهج موحد يتم تنفيذه في جميع 

عالوة على ذلك، عّبرت الجهات  اكز ومؤسسات الرعاية النهارية في الدولة.مر

المعنية عن الحاجة إلى وضع خطة تشغيلية واضحة للتغذية للجهات المانحة لتكون 

كما توصلوا إلى إجماع  قادرة على تقييم وتلبية احتياجات تغذية األطفال في الدولة.

لموظفي دور الحضانة حتى يتمكنوا  على ضرورة وضع خطة واضحة لبناء القدرات

وفًقا للجهات المعنية، يجب مشاركة كل من الخطط  من تنفيذ إرشادات التغذية.

  التشغيلية وخطط بناء القدرات مع الجهات المانحة وهيئات األمم المتحدة.

خالل الحوار، شدد المشاركون على الثغرات الموجودة في السياسات 

للجهات المعنية أيًضا، هناك حاجة لمراجعة السياسات  ووفًقا الحالية وتنفيذها.

عالوة على ذلك، ذكروا أن قوانين العمل  الوطنية الحالية لتشجيع الرضاعة الطبيعية.

الحالية ال تدعم األمهات المرضعات العامالت، مما قد يؤثر أيًضا على تغذية 

األمومة وإدخال وبالتالي، هناك حاجة لزيادة الوقت الممنوح إلجازة  األطفال.

 سياسات مكان العمل التي تسمح للمرأة بالرضاعة الطبيعية خالل ساعات العمل.

فيما يتعلق بتنفيذ السياسات، ذكرت الجهات المعنية أن أنظمة المراقبة غالًبا ما 

تكون ضعيفة عندما يتعلق األمر بمراقبة تنفيذ سياسات الرضاعة الطبيعية في 

، توصلت الجهات المعنية إلى إجماع على الحاجة إلى باإلضافة إلى ذلك الدولة.

تعاون أفضل بين وزارتي الصحة العامة ووزارة الشؤون االجتماعية لضمان 

  االستدامة في تنفيذ هذه المبادرات.

اتفق المشاركون على الحاجة إلى تجريب تنفيذ إرشادات التغذية 

ستقوم  ضعة أشهر.المستقبلية في عينة صغيرة من دور الحضانة على مدى ب

الوزارات المعني بإعادة تقييم دور الحضانة التي تفشل في تنفيذ المبادئ التوجيهية 

بهدف تحديد حالة االعتماد الخاصة بها. ومن شأن ذلك أن يعزز الملكية والمساءلة 

يمكن أيًضا استخدام مراقبة مؤشرات تغذية الطفل لتقييم تأثير  في دور الحضانة.

ذكرت الجهات المعنية أنه يمكن القيام  ية على نتائج صحة الطفل.إرشادات التغذ

بذلك من خالل التعاون مع المؤسسات األكاديمية التي ستساعد الطالب لتقييم 

وأضافت الجهات  مؤشرات سوء التغذية لدى األطفال المسجلين في دور الحضانة .

ة ليشمل مؤشرات تغذية المعنية أنه يمكن إجراء تحديثات لتطبيق وزارة الصحة العام

  الطفل.
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طفل 2العنصر  ة ال ة الموظفين والمواقف حول تغذي < تحسين معرف

ي ط الجسد  والنشا

قدم هذا العنصر الدليل من عدد من المراجعات المنهجية والدراسات 

المنفردة التي أظهرت فعالية في تعزيز معرفة الموظفين وسلوكهم بشأن تغذية 

ط المشاركون الضوء على الحاجة إلى تحسين معرفة الطفل والنشاط البدني.  سلّ 

الموظفين وسلوكهم في دور الحضانة لتشجيع عادات األكل األفضل في دور 

بعض موظفي دور الحضانة غير مجهزين بالمهارات والمعرفة الالزمة  الحضانة .

ومن ثم، يجب أن يكون هناك جهد تعاوني بين  لضمان عادات تغذية مناسبة للطفل.

زارات والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز قدرة عمال الرعاية الو

ذكر المشاركون أيًضا أّن مثل هذه الجهود التعاونية يجب أن تستهدف أيًضا  النهارية.

المجتمع ألنها تساعد في بناء الثقة عندما يتعلق األمر بممارسات التغذية الصحية 

  داخل المجتمع ككل.

لجهات المعنية أهمية وجود برنامج تعليمي مستمر وإلزامي ناقشت ا

يمكن أن يكون هذا البرنامج جهًدا تعاونًيا بين الوزارات المعنية  لموظفي الحضانة.

بمجرد وضع هذه الخطط، يجب تدريب طاقم دور الحضانة على  والمنظمات الدولية.

 تمتلك الموارد البشرية نظًرا ألن دور الحضانة قد ال إرشادات التغذية بشكل مستمر.

والخبرة الكافية، فقد اقترحت الجهات المعنية أن تقوم وزارة الصحة العامة والنقابات 

عالوة على ذلك، ذكروا أنه يمكن اعتبار تدريب األقران  بإجراء تدريبات الموظفين.

شدد المشاركون على أهمية  كخيار لضمان استمرارية هذه األنشطة التدريبية.

لعاملين في دور الحضانة وأصحابها في عمليات صنع القرار عند تطوير إشراك ا

باإلضافة إلى ذلك، ذكرت الجهات المعنية أن تدريب الموظفين  المواد التدريبية.

 يجب أن يقترن باألدوات واألدلة.  

كانت إحدى الثغرات التي حددتها الجهات المعنية أثناء الحوار هي أن 

يتم تنفيذها في دور الحضانة عامة وال تتطلب مشاركة  التدريبات الحالية التي

ذكر بعض المشاركين أن وزارة الشؤون االجتماعية تقوم حالًيا  موظفي الحضانة فيها.

بتنفيذ العديد من برامج تنمية القدرات، لكن ما يزال يمثل تحدًيا هو استدامة آليات 

إلى تطوير دورات تدريبية اتفقت الجهات المعنية على الحاجة  التدريب والتوجيه.

وأضافت  محددة حول تغذية األطفال وممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال.

إحدى الجهات المعنية أّن موظفي دور الحضانة يحتاجون إلى التدريب على تشجيع 

األطفال على تناول األطعمة الصحية أثناء تناول الوجبات وتحديد مشاكل النمو )مثل 
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الصحيحة( باإلضافة إلى العمل كنماذج يحتذى بها لألطفال في عادات المضغ غير 

دور الحضانة من خالل تناول األطعمة الصحية والوجبات الخفيفة أثناء تواجدهم في 

 دور الحضانة .

ة لتحسين الغذاء 3العنصر  ي دور الحضان < إشراك أولياء األمور ف

ى األطفال ي لد ط البدن  وممارسات النشا

أولياء األمور عن النشاط البدني والتغذية من خالل  نقل المعلومات إلى

المواد التعليمية وإشراكهم في األحداث أو ورش العمل أو األنشطة، وشملت 

( نقل المعلومات إلى الوالدين عن النشاط 1؛ ) المداوالت العنصرين الفرعيين

العمل البدني والتغذية من خالل المواد التعليمية وإشراكهم في األحداث أو ورش 

( التواصل السياسات مع أولياء األمور أو إشراك الوالدين في 2أو األنشطة، )

كما تمت مناقشة دور الوالدين باستفاضة في التأثير على  تطوير السياسات.

شددت الجهات المعنية على أهمية النقل الفعال  الممارسات التغذوية لدى األطفال.

ر الممارسات التغذوية السليمة خارج دور إلرشادات التغذية لآلباء لضمان استمرا

وينبغي أن تكون المواد التي توزع على اآلباء ومقدمي الرعاية سهلة  الحضانة.

االقتصادية  -االستعمال وأن تلبي احتياجات الناس من مختلف الخلفيات االجتماعية 

نقل باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تستخدم دور الحضانة منصات مختلفة ل والتعليمية.

يمكن لدور  الرسائل واإلرشادات المهمة )أي استخدام منصات التواصل االجتماعي(.

الحضانة أيًضا استخدام االجتماع األول مع أولياء األمور كفرصة لتعريفهم بإرشادات 

  الحضانة .

الحظ المشاركون أن دور الحضانة غالًبا ما تتعامل مع اآلباء في المقام 

كالت سلبية تتعلق بأطفالهم )أي اإلبالغ عن سلوك األول لإلبالغ عن أي مش

لذلك،  سيء(، مما قد يثني اآلباء عن المشاركة في األنشطة في دور الحضانة .

باإلضافة إلى  اقترح بعض المشاركين استخدام التحفيز اإليجابي للتعامل مع اآلباء.

لك، اتفق جميع ومع ذ ذلك، غالًبا ما تقتصر مشاركة الوالدين على مشاركة األمهات.

المشاركين على أنه من الضروري إشراك اآلباء أيًضا من أجل تعزيز الممارسات 

وبالتالي، اتفق المشاركون على أن دور الحضانة يجب أن  التغذوية لدى األطفال.

تدعو كال الوالدين لالجتماع األولي لمناقشة المبادئ التوجيهية والسياسات 

الضوء على الحاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز كما سلطوا  والرسائل الرئيسة.

ممارسات سليمة بين الوالدين كالرضاعة الطبيعية والممارسات التغذوية السليمة 
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على سبيل المثال، ذكر المشاركون أنه يجب على دور الحضانة أن  لدى األطفال.

تخصص مساحة معينة للرضاعة الطبيعية من أجل تشجيع األمهات على إرضاع 

ومن االقتراحات األخرى التي قدمتها الجهات المعنية  ن أو لضخ حليب الثدي.أطفاله

هي تعزيز دور العاملين الصحيين في المجتمعات المحلية في التوعية من خالل 

وكجزء من التوعية، ذكرت الجهات المعنية أنه من الضروري زيادة  الزيارات المنزلية.

واألطفال الصغار التابع لوزارة الصحة  الوعي من خالل الخط الساخن لتغذية الرضع

عالوة على ذلك، أشار بعض المشاركين إلى أهمية تذكير اآلباء بملء السجل  العامة.

كما شددت  بعد كل زيارة للطبيب.« Carnet de Sante»الصحي المحّضر مسبًقا 

م أثناء الجهات المعنية على أّن نتائج صحة الطفل وتغذيته تتأثر بالعادات الغذائية لأل

وأضافت الجهات المعنية أنه يجب على أطباء التوليد وأطباء الّنسائيات  الحمل.

تثقيف النساء الحوامل حول كيفية الحفاظ على العادات الصحية للغذاء والنشاط 

  البدني أو تطويرها أثناء الحمل.

ه من خالل إشراك األطفال  4العنصر  طفل وسلوك ة ال < تحسين معرف

ي الممارسات  ةف ي مناهج دور الحضان ة الغذاء ف ة وتعزيز ثقاف  السليم

ناقش المشاركون العنصر الرابع حول أهمية إشراك األطفال في 

الممارسات السليمة وتعزيز ثقافة الغذاء في مناهج دور الحضانة، وشملت 

( تطبيق 2( التثقيف الغذائي لألطفال و )1؛ ) المداوالت العنصرين الفرعيين

  . الصحي في وقت الوجباتممارسات األكل 

وفًقا للجهات المعنية، فإّن إشراك األطفال في األنشطة العملية هو 

أوصى  إحدى االستراتيجيات لتحسين المعرفة التغذوية وتعزيز النشاط البدني.

المشاركون بأن تقوم دور الحضانة وأولياء األمور بتثقيف األطفال حول كيفية تحضير 

عالوة على ذلك، اقترحوا أن اآلباء  طة البستنة إن أمكن.الطعام وإشراكهم في أنش

يمكنهم أيًضا اصطحاب أطفالهم للتسوق من البقالة حتى يتعلموا المزيد عن 

الطعام.  نقطة أخرى أثارها المشاركون هي الحاجة إلى تثقيف األطفال حول كيفية 

فيما يتعلق  دة.االستماع إلى إشارات الجوع والشبع من أجل تطوير عادات غذائية جي

بالنشاط البدني، الحظ المشاركون أن هناك نقًصا في المساحات الخارجية المتاحة 

 في دور الحضانة، مما يجعل من الصعب على األطفال ممارسة النشاط البدني.

 شددت الجهات المعنية على أهمية ضمان وجود مساحات خارجية كافية لألطفال.
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Next 
Steps 
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 والخطوات القادمةالتوصيات 

 الجهات مختلف بين إجماع إيجاد في األربعة العناصر حول الحوار نجح

. الحضانة دور في األطفال بين التغذية لتحسين المطلوبة الخطوات حول المعنية

 نظًرا ذلك، ومع .مهمة الفرعية العناصر فيها بما العناصر جميع أنّ  على اتفقت كما

 تأخذ للتحقيق قابلة أهداف على التركيز ضرورة على المشاركون اتفق الحالي، للوضع

 مجموعة القادمة والخطوات التوصيات تناولت .الحالية العوائق االعتبار عين في

 وقد .والطويل القصير المدى على تنفيذها سيتم التي اإلجراءات من متنوعة

 :تضّمنت

 

الجهات المعنية  اإلجراء الموصى به

 المشاركة:

الزمني  الجدول

 المتوقع

 الحوكمة والقوانين

وضع استراتيجية تغذية 

 وطنية لدور الحضانة

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 وزارة الصحة العامة ←

المنظمات غير  ←

الحكومية الدولية 

 والمحلية

 دور الحضانة ←

نقابة أصحاب دور  ←

  الحضانة

 قصيرة المدى

وضع خطة تشغيلية لتأمين 

التمويل للتغذية في دور 

 الحضانة

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 قصيرة المدى

تطوير وتنفيذ سياسات 

التخفيف للتغلب على 

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

 االجتماعية

 قصيرة المدى
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الجهات المعنية  اإلجراء الموصى به

 المشاركة:

الزمني  الجدول

 المتوقع

القيود المالية والموارد 

  البشرية الحالية

تعزيز التعاون والتنسيق 

بين وزارة الصحة العامة 

الشؤون االجتماعية ووزارة 

بشأن التغذية في دور 

 الحضانة

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

  قصيرة المدى

اجات  معالجة االحتي

التغذوية لألطفال ذوي 

اإلعاقة من خالل تطوير 

مبادئ توجيهية وتدابير 

 لألطفال في دور الحضانة

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 وزارة الصحة العامة ←

 دور الحضانة ←

المؤسسات  ←

 التربوية

نقابة أصحاب دور  ←

 الحضانة

 طويلة المدى

توحيد المعايير بما فيها 

معايير الرعاية النهارية في 

ابعة  جميع دور الحضانة الت

لوزارة الشؤون االجتماعية 

 ووزارة الصحة العامة

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 وزارة الصحة العامة ←

المنظمات غير  ←

 الدوليةالحكومية 

 المدى المتوسط

تعديل المناهج في 

الجامعات لتثقيف 

المتخصصين في تغذية 

  الطفل

وزارة التربية  ←

 والتعليم العالي

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 وزارة الصحة العامة ←

 طويلة المدى
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الجهات المعنية  اإلجراء الموصى به

 المشاركة:

الزمني  الجدول

 المتوقع

المؤسسات  ←

 التربوية

مراجعة المناهج في دور 

 الحضانة لتشمل التغذية  

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

المنظمات غير  ←

 الحكومية الدولية

 المدى المتوسط

إنشاء حضانات صديقة 

لألطفال )تحسين البنية 

التحتية والمناهج والبيئة 

 العامة(

 دور الحضانة ←

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

المنظمات غير  ←

 الحكومية الدولية

 طويلة المدى

ء القدرات  ا  والتدريببن

أمين التمويل لحصص  ت

ء  ا المساعدة الغذائية وبن

القدرات وبرامج التغذية 

 لدور الحضانة

 الممولون ←

المنظمات غير  ←

  الحكومية الدولية

 المدى المتوسط

ء الخدمة  ا توفير التدريب أثن

لموظفي دور الحضانة 

على إرشادات ومعايير 

  التغذية

المؤسسات  ←

 التربوية

نقابة أصحاب دور  ←

  الحضانة

 دور الحضانة ←

المنظمات غير  ←

الحكومية الدولية 

 والمحلية

 قصيرة المدى
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الجهات المعنية  اإلجراء الموصى به

 المشاركة:

الزمني  الجدول

 المتوقع

تقديم تدريب توجيهي 

إلزامي للموظفين حول 

  إرشادات التغذية

 دور الحضانة ←

 

 المدى المتوسط

إشراك موظفي الحضانة 

  في تطوير مناهج التدريب

 دور الحضانة ←

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 قصيرة المدى

 خدمة التوصيل

تعزيز أنظمة اإلحالة من 

اء األطفال إلى  أطب

  اختصاصيي التغذية

خدمات الرعاية  ←

 الصحية

  نقابة األطباء ←

 إختصاصيو التغذية ←

 دور الحضانة ←

 طويلة المدى

تطوير مجموعة من 

الخدمات األساسية لدور 

 الحضانة لتشمل التغذية

 منظمات دولية ←

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 دور الحضانة ←

 طويلة المدى

إرشادات التغذية التجريبية 

في مجموعة من دور 

ارة  الحضانة المخت

وزارة الصحة  ←

  العامة

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 دور الحضانة ←

 المدى المتوسط

تعزيز التعاون بين 

المؤسسات األكاديمية و 

دور الحضانة إلجراء 

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 دور الحضانة ←

 قصيرة المدى
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الجهات المعنية  اإلجراء الموصى به

 المشاركة:

الزمني  الجدول

 المتوقع

التغذية في تقييمات سوء 

 دور الحضانة

المؤسسات  ←

 التربوية

 الحماية

زيادة إمكانية الرؤية لتغذية 

األطفال في دور الحضانة 

من خالل التعاون مع 

وسائل اإلعالم لزيادة 

الوعي بأهمية تغذية 

 الطفل

 وسائل اإلعالم ←

 الحضانةدور  ←

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 المدى المتوسط

اء األمور  التفاعل مع أولي

على وسائل التواصل 

االجتماعي إلخطارهم بأي 

أنشطة رعاية نهارية 

 وإرشادات التغذية

 الوالدين ←

 دور الحضانة ←

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 المدى المتوسط

 البحث

ادرات  رسم خرائط للمب

واألدلة والبرامج وأنشطة 

التوعية الحالية والسابقة 

  بشأن تغذية الطفل

 وزارة الصحة العامة ←

وزارة الشؤون  ←

  االجتماعية

 قصيرة المدى
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policy including grey 
literature, opinions and 
expertise of stakeholders. 





K2P Policy Brief Securing Access to Quality Mental Health Services in Primary Health Care   25 

 

Knowledge to Policy (K2P) Center 
Faculty of Health Sciences 
American University of Beirut 
Riad El Solh, Beirut 1107 2020 
Beirut, Lebanon 
+961 1 350 000 ext. 2942-2943   
www.aub.edu.lb/K2P 
K2P@aub.edu.lb  
 
 
Follow us 
Facebook  Knowledge-to-Policy-K2P-Center 
Twitter @K2PCenter 
 
 


